SSA-Bulletinen v 51 2014
Din kanal till bättre vetande!
Sammanställd 2014-12-17. Redaktör SM1WXC Christer.
SSA-Bulletinen med arkiv finns på www.ssa.se/.
Operatör idag är……………………………………..
Detta är årets sista SSA-Bulletin! Redaktör´n framför ett varmt tack till
alla bidragsgivare och till alla vetgiriga radioamatörer och andra som besöker Bulletin-sidan på ssa.se.
Statistiken som finns först under Coming Up talar sitt tydliga språk; SSABulletinen, som är ett av SSAs tre officiella informationsorgan, behövs för
att Du skall veta bättre!
Tack för i år!

God Jul och Gott Nytt år
SM1WXC Christer, er Bulletinredaktör
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1. Förslag från SSA valberedning inför årsmötet 2015
Förslaget i sin helhet ligger först under Coming Up!
2. Bulletinsstart 2015
2015 startar vårterminen med en första Bulletin onsdagen den 7
januari med deadline kl 2000.
Bulletinredaktör´n
3. SK6IF meddelande ang SSAs årsmöte 2015
SK6IF meddelar att det nu går bra att boka in sig i samband med SSA:s
årsmöteshelg den 17-19 april. Det finns avtal om boende till reducerade
priser och meny för årsmötesmiddagen på lördag kväll.
Boka gärna nu i december, så att du säkrar ditt boende och ett rabatterat
pris.
Det har även kommit in anmälningar från en hel del utställare och föreningar. Men det finns fortfarande en del lokalutrymme för leverantörer
som vill visa sig på mässan och för radioföreningar, som vill förlägga sitt
möte till Lysekil.
Du kan gå in på Årsmöteshelgen 2015 till höger på SSA:s hemsida och
klicka dig vidare för bokningsuppgifterna!
Detta berättar Hans-Christian SM6ZEM, med hälsningar från Lysekils
Sändareamatörer SK6IF.
4. Scandinavian Open CW Activity
År 2013 års populära aktivitet Scandinavian Open CW Activity – SOCWA
har i år fört en något tynande tillvaro. Ett fåtal entusiaster har kört på för
fullt, men den stora massan har valt att ta ett sabbatsår. SCAG,
Scandinavian CW Activity Group har därför valt att på nytt sponsra ett
pris

till SOCWA för att i första hand få igång aktiviteten på sina egna
medlemmar.
Det kommer alltså på nytt bli en lotteriaktivitet där antalet qso = antalet
lotter i lotteriet. Nytt för året är att det tillkommer en ytterligare
dragning där enbart medlemmar I SCAG kan delta. Regler för övrigt lika
som år 2013. Besök www.socwa.se för mer information.
Föreningen Ölands Radioamatörer samt Scandinavian CW Activity
Group
via Roland SM6EAT
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5. SM0 Klubbledarträff i Kvarnbäcksskolan Jordbro 22/1 2015
Södertörns Radioklubb (SödRa) inbjuder en eller två
representanter från varje klubb i distriktet till klubbledarträff
torsdagen 22 januari 2015 kl 19.00. Vi träffas och diskuterar förutsättningarna för gemensamma aktiviteter och samarbeten mellan klubbarna.
Hela notisen finns under Coming Up. Bulletinredaktör´n

6. SM3 Inbjudan till Klubbledarträff i SM3 i Hudiksvall
31/1 2015
Härmed inbjuds alla klubb-/föreningsledare i SM3 till Hudiksvall på Klubbledarträff
Du som är ordförande eller verksamhetsledare i FRO-avd eller amatörradioklubb/-förening är välkommen!
Vi kommer att diskutera samarbeten mellan klubbarna/föreningarna,
framtid, deltagande verksamheters förutsättningar och hur vi går vidare.
Vi tar lärdom av varandra och delar med oss av erfarenheter som vi har.
Allt med ett öppet sinne där inget är rätt eller fel. Enklare form av dagordning kommer. Kaffe/fika serveras.
Tid: 13.00-15.00 den 31/1 – 2015
Plats: Kapellgatan 3, Hudiksvall
Mer information finner du på http://sk3ga.se &http://www.ssa.se/distrikt-3/
Obligatorisk föranmälan på http://sk3ga.se/event/klubbledartraff-sm3/ så
vi vet hur många som kommer. Anmäl dig med namn, signal och klubb/föreningstillhörighet. OSA – senast 24/1 – 2015!
Kontaktuppgifter:
SM3GDT – Hans: sm3gdt@ssa.se Telefon: 0705-604 836
SA3BPE – Henrik: sa3bpe@sk3ga.se Telefon: 0767-780 565
73 de DL3-SM3GDT & SA3BPE
7. SK3GK möte i Gävle 7/1 2015

Gävle Kortvågsamatörers första möte 2015 sker onsdagen den 7 januari,
då vi som vanligt samlas kl. 19.00 på Folkets Hus.
Vi får lyssna till Thomas Eriksson, 32 år från Sandviken och son till
SM3LBN. Han tar oss med på ett hissnande äventyr till Mount Everests
topp tur och retur, via bild och film.
Tillsammans med tre kamrater ingick Thomas i en brittisk expedition som
under 2012 försökte bestiga berget från dess norra led i Tibet.
Thomas går igenom vad som krävs för att ta sig till berget. Hur det är att
leva på extrem höjd under lång tid, samt hur man påverkas fysiskt och
psykiskt. Hur teamet lyckades får du höra på kvällen.
Varmt välkomna till en höjdarkväll önskar SM3CLA / Karl-Olof

Bidrag till nästa SSA-Bulletinen skall vara redaktören tillhanda
senast onsdagen den 7/1 2015 kl 20.
Bidrag skickas med e-post till bullen@ssa.se.
Postadress: SSA-Bulletinen,
c/o W ennström, Halsjärnsgatan 8, 62147 Wisby. Tfn: 0498-493203
Lev väl
73 de SM1WXC Christer

Lugn, vi kommer om en vecka!
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VHF-tester, januari 2015
Tor 1 Jan 18 - 22z NAC-28
Tis 6 Jan 18 - 22z NAC-144, Ingår i klubbtävlingen
Tor 8 Jan 18 - 22z NAC-50, Ingår i klubbtävlingen
Tis 13 Jan 18 - 22z NAC-432, Ingår i klubbtävlingen
Tis 20 Jan 18 - 22z NAC-1296, Ingår i klubbtävlingen
Tis 27 Jan 18 - 22z NAC-Micro, Ingår i klubbtävlingen
Mikrovågstester 2015
Det pågår just nu diskussion bland de aktiva för att ändra bandmultiplier i
mikrovågstesterna för att främja aktivitet på 10 GHz och högre. Diskussionen har inte landat än, men nya multiplier kommer att finnas i reglerna
på NAC-sidan www.ssa.se/contest innan januaris mikrovågstest. De
kommer även i QTC så snart som möjligt, senast i marsnumret, och så
förstås i bullen.
Hälsningar
Jan SM4HFI, testledare VHF
Förslag från SSA valberedning inför årsmötet 2015
Valberedningens arbete regleras i stadgarnas paragraf 13. Här
konstateras (§ 13:5) att valberedningen skall i sitt uppdrag noga
följa de förtroendevaldas arbete samt aktivt och med bred förankring söka kandidater både inom och utom denna krets. Valberedningens förslag skall eftersträva en bred geografisk representation. I § 13:3 stadgas att udda år skall ordförande,
kassaförvaltare och en ledamot väljas. I § 13:4 anges att revisorer och
ersättare väljs för ett år.
Varberedningen har i sitt arbete följt stadgarnas § 13 och i övrigt arbetat enligt sedvanlig praxis.
Om andra förslag på kandidater inkommer till valberedningen före 1 januari 2015, sker poströstning. Finns inga andra förslag, avlyses poströstningen.
Valberedningens förslag är: Styrelse
Ordf
Anders Larsson
SM6CNN Nyval 2 år
V ordf
Jonas Hultin
SM5PHU Fyllnadsval 1 år
Kassaförv Lennart Pålryd
SM5AOG Omval 2 år Ledamot
Hans Sodenkamp
SM3GDT Nyval 2 år Ledamot
Dick Stenholm
SM6HNS Kvarstår 1 år
Revisorer
Revisor
Esko Antikainen
SM5AKP Omval 1 år
Revisor
Peter Rosenthal
SM0BSO Omval 1 år
Ersättare
Dennis Becker
SM0ATC Omval 1 år
Valberedningens förslag är enhälligt.
Valberedningen består av
Viktor Rosenqvist
SA0BYA
Håkan Karlsson
SM5OCK
Anders Nordgren
SM7GXR
Bo Nilsson
SM2PYN sammankallande
Kalix 2014-10-15
För SSA valberedning

Bo Nilsson SM2PYN
Sammankallande
Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SA3ISA
Rolf Isacson
SA6MWA
Michel Blomgren
SA6ROB
Robin Larses
SA6RTJ
Bernt Eriksson
SM7-8347
Jakob Carlsson
Återupptagit
SM6CFA
Lars-Åke Söderholm
Återinträde
SM0TJG
Carl-Gunnar Holm
SM4QE
Åke Brånn

LJUSDAL
GÖTEBORG
SÄRÖ
UDDEVALLA
HÖÖR
HALMSTAD
TUNGELSTA
ERVALLA

SM0 Klubbledarträff den 22 januari 2015
Södertörns Radioamatörer (SödRa) inbjuder en eller två representanter
från varje klubb i distriktet till klubbledarträff torsdagen 22 januari 2015. Vi
träffas och diskuterar förutsättningarna för gemensamma aktiviteter och
samarbeten mellan klubbarna.
Idéer och programförslag inför mötet tas tacksamt emot. Förslag till
agenda kommer att finnas på SödRa:s hemsida www.sk0qo.se kring mitten av januari.
Plats: Matsalen i Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro
Tid: kl.19:00 (samling från 18:30)
Mat: Södra bjuder på ärtsoppa med tillbehör (ej punsc För vår planering
av mat, så ber vi er skicka anmälan till någon av kontaktpersonerna enligt
nedan.
Kontaktpersoner:
Robert Malmqvist/SM0TAE sm0tae@ssa.se Tel: 070-555 38 49
Lars-Erik Jacobsson/SM0FDO sm0fdo@comhem.se Tel: 070-343 99 69
Hjärtligt välkomna hälsar Södertörns Radioamatörer genom Robban/SM0TAE och Lasse/SM0FDO.

